UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ……………… w Zabłudowie, pomiędzy Gminą Zabłudów NIP 9661770461,
Rynek 8, 16- 060 Zabłudów, reprezentowana przez Burmistrza Zabłudowa – Adama
Tomanka, zwaną w dalszej części umowy „Sprzedawcą”
a

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Nabywcą”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż ……………………………..
2. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem przedmiotu umowy
określonego w §1 pkt 1.
3. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest obciążony prawami na rzecz
osób trzecich.
§2
1. Nabywca oświadcza, że przedmiot umowy określony w §1 pkt 1 widział i nie wnosi
do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Nabywca oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno do
stanu technicznego, parametrów oraz wyglądu przedmiotu niniejszej umowy.
§3
1. Sprzedawca sprzedaje, a Nabywca kupuje …………………………………………
za cenę ……………………… (słownie:……………………………………………
2. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w przeciągu 5 dni od daty
otrzymania faktury VAT, wystawionej przez Sprzedawcę po podpisaniu umowy.
Zapłaty należy dokonać

przelewem na rachunek Sprzedawcy w Podlasko –

Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie Nr konta: 54 8099 0004 0000 0101
2000 0110.
3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków płatniczych na wskazany
w umowie rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
4. Przedmiot przetargu zostanie wydany Nabywcy wraz z protokołem zdawczo odbiorczym samochodu w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zapłaty całości
zaoferowanej ceny nabycia.
5. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, na Nabywcę przechodzą wszelkie prawa i
obowiązki związane z przedmiotem umowy.

§4
Strony wyłączają uprawnienia kupującego wynikające z rękojmi.
§5
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy
pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych

w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu

cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
właściwy dla Sprzedawcy sąd.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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